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  .]56))[النمل: َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمهِ (( ويش باقي من فوائد؟  الشيخ:
  ؟... :الطالب
  هه؟ الشيخ:
  ؟... :الطالب
  .]56))[النمل: َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمهِ ((  ... الشيخ:
   بلى... :الطالب
ـــاُلوا(( قـــال اهللا تعـــاىل:  الشـــيخ: ـــِه ِإال َأْن َق ـــا َكـــاَن َجـــَواَب قـَْوِم َـــاٌس  َفَم ـــْم أُن ـــْريَِتُكْم ِإنـُه ـــْن قـَ ـــوٍط ِم ـــوا آَل ُل      َأْخرُِج

يستفاد من هذه اآليـة: بيـان عتـو هـؤالء املكـذبني للـوط عليـه الصـالة والسـالم، وأـم مل  ]56))[النمل:يـََتَطهُروَن 
  يقتصروا على رد دعوته، بل اتفقوا على أن خيرجوه من البلد.

أنــه ينبغــي عنــد الــدعوة إىل الشــيء أن يقــرن الــداعي دعوتــه مبــا يغــري املــدعوين  -انيــةالفائــدة الث-وفيهــا أيضــاً دليــل 
  ومل يقولوا: من القرية. )) ِمْن قـَْريَِتُكمْ  (()) ومن قوله آَل ُلوطٍ ((  ويؤلبهم ويقويهم، مستفاد من قوله:

هذه توجـب احلميـة والعصـبية حـىت  )) ُكمْ ِمْن قـَْريَتِ  ((: استعمال الداعي ملا يغري املدعو، ألن قوله: والفائدة الثالثة
)) يعـين: هـؤالء ليسـوا مـنكم، فـال  آَل لُـوطٍ  هذا الرجل، وكذلك يف قوله: ((تكره ، كأم قالوا: القرية هذه خيرجوه

  أنكم تسكتون عنه. نسحي
َأْخرُِجـوا آَل  ذا سبب قـوهلم: (()) ه ِإنـُهْم أُنَاٌس يـََتَطهُرونَ  أو قرن احلكم بالسبب، لقوله: (( الفائدة الرابعة: بيان

  )). ُلوطٍ 
 ِإال َأْن قَـــــاُلوا َأْخرُِجـــــوا آَل لُـــــوطٍ  إذا رضـــــيه البـــــاقون فهـــــو للجميـــــع، لقولـــــه: (( : أن قـــــول الـــــبعضالرابعـــــةالفائـــــدة 

. ومـــن املعلـــوم أن هـــذا القـــول لـــيس للجميـــع، يعـــين هـــم يقولـــون: أخرجـــوا، فهـــو خياطـــب بعضـــهم ]56[النمـــل:))
يف  اليهـودورضيها اآلخرون فإـا تنسـب إلـيهم، وهلـذا خياطـب اهللا لمة إذا جاءت من بعض القوم بعض، ولكن الك

ثــرية مــن ذلــك،  عهــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مبــا فعلــه أســالفهم، خيــاطبهم مبــا فعلــه أســالفهم، ويف ســورة البقــرة ك
نَـا ُموَســى اْلِكتَــاَب َواْلُفْرقَـ(( كمـا قـال اهللا تعــاىل:  الــذي أويت  موسـى. ]53))[البقــرة:اَن َلَعلُكــْم تـَْهتَـُدوَن َوِإْذ آتـَيـْ

 ظَـاِلُمونَ   اْلِعْجَل ِمـْن بـَْعـِدِه َوَأنـْـُتمْ  ثُم اتَخْذُتمُ  ((الكتاب والفرقان؛ هل جاء هلؤالء وإال ألسالفهم؟ وكذلك قال: 
لقـــوم أو فعـــل بعـــض القـــوم أو ، ففعـــل اوالـــذين اختـــذوا العجـــل مـــا هـــم ـــؤالء، لكـــن هـــؤالء راضـــون ]92))[البقـــرة:

  القبيلة إذا رضيه اآلخرون فهو للجميع.
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  ؟ ... :لطالبا
إي نعـــم. العـــربة باألشـــراف ومـــن هلـــم الكلمـــة، وإال قـــد يكـــون بعـــض النـــاس يكـــره هـــذا الشـــيء وال يريـــده،  الشـــيخ:

  .فالعربة باألشراف
نَـاُه َوَأْهلَـُه ِإال اْمَرَأتَـُه قَـد (( مث قـال تعـاىل:  . يسـتفاد مـن هـذه اآليـة: بيــان ]57))[النمـل: اْلغَـاِبرِينَ  ْرنَاَها ِمـنَ فَأَنَجيـْ

  ، حيث أجنى لوطاً وأهله.أن اهللا تعاىل كامل العدل
َنــــاُه َوَأْهَلــــُه ِإال اْمَرَأتَــــهُ  ((ثانيــــاً: أنــــه مــــن أتــــى بأســــباب اهلــــالك هلــــك وإن كــــان بــــني قــــوم صــــاحلني، لقولــــه:          فَأَنَجيـْ

ْرنَاَها 57)[النمل:) َقد[.  
ـــــة: بيـــــان ســـــبق التقـــــدير للحـــــوادث ـــــه: الفائـــــدة الثالث ـــــه، لقول ْرنَاَها ((، أن تقـــــدير اهللا تعـــــاىل ســـــابق علـــــى أفعال ـــــد  َق

  .، ألنه ويش معىن قدرناها؟ أي: جعلناها بتقديرنا السابق]57))[النمل:
شــيئاً أــا كــافرة، والــدليل علــى أنــه ال  وفيــه دليــل علــى أن املــرء يُعــذر مبــا ال يعلــم؛ فــإن لوطــاً كــان ال يعلــم عــن امرأتــه

 ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط َكانـََتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمـْن ِعَباِدنَـا َصـاِلَحْيِن َفَخانـََتاُهَمـا(( يعلم قوله تعاىل من سورة التحرمي: 
  فهو معذور. ال يعلموإال ملا كان لنيب أن يبقى حتته امرأة كافرة، إال أنه إذا كان  ]10))[التحرمي:
بأهـل الصـالح، فـال يقـول مـثالً اإلنسـان: أنه ال ينجي من عذاب اهللا االتصـال  -الفائدة اخلامسة أظن-وفيه دليل 
مل ينفعهــا أــا امــرأة نــيب،  لــوطأو ويل أو مــا أشــبه ذلــك، فهــو يعصــمين مــن عــذاب اهللا، فهــذه امــرأة  صــاحلأنــا أخــي 

ُهَمـا ِمـنَ فـََلْم يـُْغنِ  ((وهلذا قال تعاىل:  ونـوح عليـه الصـالة والسـالم لـه ابـن كـافر،  ]10[التحـرمي:))  اللـِه َشـْيًئا َيا َعنـْ
ُر َصاِلحٍ  ((قال: إنه من أهلي، فقال اهللا تعاىل:    .]46))[هود: ِإنُه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنُه َعَمٌل َغيـْ

  .) ال أغني عنِك من اهللا شيئاً ت محمد! بن فاطمةيا  (: فاطمةوالنيب عليه الصالة والسالم قال البنته 
فاملهم أن هذه الفائدة هو أن ال يغرت اإلنسان بقربه من أهل اخلري والصالح، فيقول: إنـين سـأجنو ـذا القـرب، ألن 

َها(( اهللا تبارك وتعاىل ال حيايب أحداً،    م.نع ]46))[فصلت: َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ
  ؟ ...أسباب  ... :الطالب
خاصــــاً، األول: لــــو كــــان معهــــم مبجــــرد االجتمــــاع  ولــــو كــــان مــــع قــــوم صــــاحلني. الفائــــدة هنــــا: أن لــــه قربــــاً  الشــــيخ:

  واملصاحبة.
  ؟لوطامرأة  :الطالب
  .جامعة بني األمرين لوطامرأة  الشيخ:

أن اهللا يسـتفاد مــن هـذه اآليــة:  ]58))[النمـل: ُر اْلُمنــَذرِينَ َوَأْمَطْرنَــا َعلَـْيِهْم َمطَـًرا َفَســاَء َمطَـ(( مث قـال اهللا تعـاىل: 
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ُهمْ َفُكـال (( يعـذب كـل إنسـان بذنبـه، كمـا قـال اهللا تعـاىل:  سبحانه وتعاىل  ]40))[العنكبـوت:  َأَخـْذنَا ِبَذنْبِـِه َفِمـنـْ
ــْيِهْم مَ (( مــن فعلنــا بــه كــذا ومــنهم مــن فعلنــا بــه كــذا، فهنــا يقــول:  ووجــه مناســبة  ]58))[النمــل: َطــًراَوَأْمَطْرنَــا َعَل

حـىت كـانوا يسـتعملون  جعـل عـايل بالدهـم سـافلها، كمـا أن أولئـك سـفلوا بـأخالقهمالعقوبة للجرمية: أن هـذا املطـر 
ويــذرون مــا خلــق هلــم رــم مــن أزواجهــم، وهــذا بــال شــك انقــالب يف فطــرهم، ولــذلك عوقبــوا ــذه  هــذه الفاحشــة

  اجلرمية والعياذ باهللا.
َفَســاَء َمَطــُر اْلُمنــَذرِيَن  ((: أن الثنــاء علــى الفعــل مبــا يســتحقه مــن الثنــاء، حيــث قــال: مــن الفائــدة الثانيــة ويف هــذا

  ، وهنا يرد إشكاًال: وهو أن هذا املطر من أين؟ ]58))[النمل:
  ؟... :الطالب
والشـر  (اهللا عليـه وسـلم:  ، والثناء عليه بالقبح وبالشـر أال ينـايف قـول الرسـول صـلىمن اهللا سبحانه وتعاىل الشيخ:

؟ نعم. نقول: ال ينافيـه، واجلمـع: أن هـذا السـوء لـيس يف فعـل اهللا، ولكنـه يف مفعولـه، فهـذا املطـر هـو ) ليس إليك
ــَذرِيَن  ((، الــذي أُثــين عليــه بالســوء ــُر اْلُمن . وأمــا فعــل اهللا فإنــه لــيس بشــر، بــل هــو مــن  ]58))[النمــل:َفَســاَء َمَط
سلطان، حيث عاقب ارمني مبـا يسـتحقوه، وعقوبـة اـرم مبـا يسـتحقه ال شـك أـا ليسـت كمال العدل والقوة وال

 (بظلم، وليست بسيئة، وال يثىن على فاعلها بالسوء، فتبني ذا: أنه ال ينـايف قـول الرسـول عليـه الصـالة والسـالم: 
  .) الشر ليس إليك

احلجـــة، هـــؤالء الـــذين أهلكهـــم اهللا قـــد قامـــت علـــيهم والفائـــدة الثالثـــة يف هـــذه اآليـــة: أن هـــؤالء قـــد قامـــت علـــيهم 
أن هؤالء أُنذروا بالعذاب وقامـت علـيهم احلجـة، واهللا سـبحانه  ))اْلُمنَذرِيَن  ((، من أين نأخذها؟ من قوله: احلجة

َعـَث َرُسـوًال  ((وتعاىل يقول يف القرآن:  بِيَن َحتـى نـَبـْ ا ُمَعذب اهللا ]15))[اإلسـراء:َوَما ُكنأمـة مـن األمـم إال مـا عـذ 
ـــرِيَن َوُمنـــِذرِيَن ، قـــال اهللا تعـــاىل: بعــد قيـــام احلجـــة علـــيهم، ولـــوال ذلـــك لكانـــت احلجــة علـــى اهللا ُرُســـًال ُمَبش )) لِـــَئال 

فـال أحـد لـه حجـة علـى ربـه؛ ألن احلجـة قـد قامـت  ]165))[النسـاء: َيُكوَن لِلناِس َعَلى اللِه ُحجـٌة بـَْعـَد الرُسـلِ 
ـــب اهللا تبـــارك وتعـــاىل يف خطـــاب النـــاسفيمـــا ر  ـــد ذلـــك باألنبيـــاء  كمـــن حمبـــة اخلـــري وعبـــادة اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، وأي

والرسل الذين أتوا بالبينات الظاهرات، فلم يبـق لإلنسـان حجـة؛ ألن الـدليل البـاطين والـدليل الظـاهري موجـود فيـه، 
ينِ (( فالدليل الباطين الفطرة:  َها فََأِقْم َوْجَهَك لِلد   .]30))[الروم: َحِنيًفا ِفْطَرَة اللِه الِتي َفَطَر الناَس َعَليـْ
مـا  (الذين جاءوا بالكتاب وباآليات البينات، وقد قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:  والدليل اخلارجي: الرسل

كـانوا   -لـوطوهـم قـوم -هللا فلهـذا نقـول: إن هـؤالء الـذين أهلكهـم ا ) من نبي إال أوتي ما علـى مثلـه يـؤمن البشـر
. مـا الفــرق بــني املنـِذرِين يف قولــه تعــاىل: ]58))[النمــل: َفَسـاَء َمطَــُر اْلُمنــَذرِينَ  ((قـد أُنــِذروا بالعـذاب، وهلــذا قــال: 
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  وبني املنَذرِين يف هذه اآلية؟ ]3))[الدخان: ِإنا ُكنا ُمنِذرِينَ  ((
  ... :الطالب
  أو من أنذر، واملنَذر؟ املنِذرين من أتى باإلنذار الشيخ:
  من أقيمت عليه احلجة. :الطالب
    ...من أقيمت عليه احلجة  الشيخ:

رٌ آاْلَحْمُد لِلِه َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطََفى  ُقلِ (( مث قال اهللا تعاىل:    ].59))[النمل: َأما ُيْشرُِكونَ  للُه َخيـْ
، واهللا تعـاىل ُحيَْمـد علـى  واألصـل يف األمـر: الوجـوب )) قُـلِ (( ، لقوله: اهللا يستفاد من هذه اآلية أوًال: وجوب محد

  على أي األمرين؟ ]59))[النمل: اْلَحْمُد لِلهِ  ُقلِ (( ، وهنا احلمد: كمال صفاته وأفعاله
  ؟... :الطالب
ملنـَذرين الـذين كـذبوا الرسـول، ، ومن مجلة ما ُحيَْمد عليه: أنـه أهلـك هـؤالء اعليهما مجيعاً، ليس على أفعاله الشيخ:

    ، وأن هــذا ختصــيص لآليــة، واهللا تعــاىل يقــول: وهلــذا ختصــيص املؤلــف بقولــه علــى هــالك الكفــار تقــدم التنبيــه عليــه
  ، ومحده واجب. فُيْحمد اهللا تعاىل على كمال صفاته وأفعاله ]59))[النمل: اْلَحْمُد لِلهِ  ُقلِ (( 

ثنــاء؟ بعــض النــاس يقــول: احلمــد هــو الثنــاء علــى اهللا باجلميــل. ولــيس بصــحيح، بــل أو غــري ال واحلمـد هــل هــو الثنــاء
  بالكمال، مث إن ُكرر.. احلمد: هو وصف احملمود

  صار ثناًء. :الطالب
ي وبــين عبــدي قســمت الصــالة بينــ (اهللا تعــاىل يف احلــديث القدســي: صــار ثنــاًء، ودليلنــا علــى هــذا قــول  الشــيخ:

  .)  رب العالمين؛ قال اهللانصفين، فإذا قال: الحمد هللا
  محدين عبدي. :الطالب
  مد ليس الثناء، نعم.فدل هذا على أن احل ) الرحيم قال: أثنى علي عبديوإذا قال الرحمن  ( الشيخ:
  واجب شرعاً أو عقًال؟ :الطالب
  قتضي أن يوصف اهللا تعاىل بالكمالواجب شرعاً وعقًال، إيه. ألن العقل ي الشيخ:

أن إهــالك اهللا لألمــم صــفة كمــال ينبغــي أن ُحيْمــد عليهــا، لــألم املســتحقني طبعــاً، وال  -الفائــدة الثانيــة-وفيــه أيضــاً  
مـــن الـــزالزل والفيضـــانات واألوبئـــة فمـــا يعـــذب اهللا إال مســـتحقاً. علـــى هـــذا؛ إذا أصـــيب هـــؤالء الكفـــار بـــالكوارث 

  موقفنا حنن من ذلك؟ هل نرتحم هلم ونأوي هلم؟
  ... :الطالب
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، لكن بعض الناس اجلهال يف وقتنا هذا جتـدهم يتـأوهون هلـم، ويتوجعـون هلـم، ويعطفـون علـيهم، ويرمحـوم :الشيخ
وهذا خالف العقل وخالف النقل، بل إننا إذا أوقع اهللا م ما يوقع من عقوبات فإننا نقـول: احلمـد هللا، حنمـد اهللا 

فـــرد يزيـــد يف الكفـــار إال ويـــزدادون بـــه قـــوة علـــى  ، مـــا مـــنعلـــى ذلـــك؛ ألن إهالكهـــم مصـــلحة لإلســـالم واملســـلمني
املســـلمني، فـــإذاً: إهالكهـــم نعمـــة مـــن اهللا عـــز وجـــل، علينـــا أن حنمـــد اهللا ســـبحانه وتعـــاىل عليـــه، وال ينـــايف هـــذا أن 
نعطــف مــثالً علــى القصــار مــنهم؛ ألن هــؤالء ال ذنــب هلــم، مــثًال: لــو فرضــنا أن قريــة أهلكــت وبقــي أيتامهــا وهــم  

يعيشـون يف اإلسـالم ال مانع مثًال من أن نتصدق علـيهم؛ ألن هـؤالء ال ذنـب هلـم وال جرميـة هلـم، ورمبـا كفار؛ فإنه 
بون ارمــون إذا أهلكهــم اهللا فــإن الوا ق فيمــا بعــد، إمنــا هــؤالء املكــذجــب علينــا أن حنمــد اهللا، ال أن نــرتحم هلــم ونــر

دوا الغـرية الدينيـة، ومل يكـن يف قلـوم احملبـة أو الـوالء.. هلم، نعم. وهذا خالف ما عليه بعض الناس اليوم الـذين فقـ
 الــرباء؛ ألن كثــرياً مــن النــاس فقــدوا الــوالء والــرباء، وبعــض النــاس فقــد علــى األصــح: مل يكــن يف قلــوم الــوالء والــرباء

لكــن فقــط ومعــه الــوالء، لكنــه ويل لكــل أحــد، وبعــض النــاس بــريء مــن كــل أحــد، ال حيــب املســلمني وال الكفــار، و 
الكثــري يف وقتنــا هــذا هــو الــوالء للجميــع، وأنــه ال يــبغض أحــداً، هــو إنســانية، املســألة ليســت دينيــة،  هــذا نــادر، إمنــا

، نعــم. وهــذا خطــأ وخطــر أيضــاً، مــع كونــه خطــأً فهــو خطــر؛ ألن أوثــق عــرى اإلميــان: احلــب يف اهللا والــبغض يف اهللا
  نعم.

    ...طيب.  :الطالب
  نعم.  الشيخ:
   ... :الطالب
  نعم. الشيخ:
  ... :الطالب
ما يلزم منا أن ننقذه. نعم. إن كان معاَهد فإنـه معصـوم، ننقـذه، وإن كـان غـري معاَهـد، مـا بيننـا وبينـه عهـد  الشيخ:

  .فال.. بل إننا جنهز عليه
  ... :الطالب
  ما من معاَهد إال وهو حرام. الشيخ:
  ... :الطالب
  نعم.. الشيخ:
  ...املعاهد  :الطالب
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  ؟هه الشيخ:
    ...معاَهد  ...اإلنسان ما يعلم  :الطالب
  إذا كان ما يعلم اهللا أعلم. الشيخ:
   ؟... :الطالب
  نعم. الشيخ:
   ؟... :الطالب
هو املعاهد يصري مستأمناً، الذي يف بالدنا مستأمن، ألنه كونـه يـأيت بعقـد سـواء حكـومي أو غـري حكـومي  الشيخ:

  فهو مستأمن. إي نعم.
  ... :الطالب
  عم.ن الشيخ:
  وله حكم املعاَهد؟ :الطالب
فََأِجْرُه َحتى َيْسـَمَع َكـالَم اللـِه ثُـم َأبِْلغْـُه  ((له حكم املعاَهد، نعم. املستأمن له حكم املعاَهد، ألنه يقـول:  الشيخ:

  .]6))[التوبة: َمْأَمَنهُ 
  ؟ ... :الطالب
  هه؟ الشيخ:
  هل جيب عليه؟ ... :الطالب
  نعم. اهللكة واجبإنقاذ املعصوم من  ... قالوا: إنقاذ املعصومالعلماء  ...إيه  الشيخ:
   ... :الطالب
    ...ال ما  الشيخ:
   ... :الطالب
   ...يعين هذا ما هو  ...ما  الشيخ:
   ... :الطالب
 َفَمــــــا اْســــــتَـَقاُموا َلُكــــــْم فَاْســــــَتِقيُموا َلُهــــــمْ  ((مثلمـــــا قــــــال اهللا ســــــبحانه وتعـــــاىل:  ...املعصــــــوم  ...وجــــــه  الشـــــيخ:

  .]7))[التوبة:
    ...حصل  :الطالب
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  إي نعم. الشيخ:
   ...وأنا مثالً ما  :الطالب
    ...أنه ما  حبيث هي املشكلةهذا  الشيخ:
   ...ولكن  ... :الطالب
ال، مــا يف إال أن أهــل العلــم يقولــون: إن املعصــوم جيــب أن يُنَقــذ مــن اهلــالك مطلقــاً، وال فصــل بــني املســلم  الشــيخ:

، وهــذا ثابــت بــالنص، كمــا جــاء يف احلــديث عــن النــيب عليــه الصــالة لك مــا جيــوز االعتــداء عليــهوغــري املســلم، ولــذ
  .) وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اهللاكم إن تخفروا ذممكم فإن (والسالم: 

َهـــاُكمُ (( فاحلاصـــل: أن املعصـــوم يقـــول العلمـــاء: أنـــه جيـــب إنقـــاذه مطلقـــاً، واهللا يقـــول:  ـــْم  اللـــُه َعـــنِ  ال يـَنـْ الـــِذيَن َل
يِن َولَــــْم ُيْخرُِجــــوُكْم ِمــــْن ِديَــــارُِكْم َأْن تـَبَـــــروُهْم َوتـُْقِســــطُوا ِإلَــــْيِهْم ِإن اللــــَه ُيِحــــ اْلُمْقِســــِطينَ يـَُقــــاتُِلوُكْم ِفــــي الــــد ب 

  .]8))[املمتحنة:
يــد أن حنققهــا، ينظــر هــل يف ، وميكــن املســألة حتتــاج إىل حبــث عنــدما نر هــذه املســألة هــذا كــالم أهــل العلــم اآلن فيهــا

  املسألة خالف يف هذه املسألة، نشوف إن شاء اهللا أيهما أرجح. نعم.
أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل لـــه أن يتمـــدح علـــى  ]59))[النمـــل: اْلَحْمـــُد لِلـــهِ  قُـــلِ (( طيـــب. ويف هـــذا دليـــل يف قولـــه: 

، نعــم. ، أمــا غــريه فلــيس مــن الالئــق أن اإلنســان بنفســه ويــدعو النــاس إىل ذلــك يقــول للنــاس: امحــدوين وأثنــوا علــي
ومعلوم أن اهللا سبحانه وتعاىل ألنه أهل لـذلك، وألن املصـلحة لنـا، واهللا تعـاىل ال ينتفـع بطاعـة الطـائعني وال يتضـرر 

  مبعصية العاصني.
صــطفاهم اهللا قــد برئــوا : أن الــذين افائــدة رابعــة ]59))[النمــل: َوَســالٌم َعَلــى ِعَبــاِدِه الــِذيَن اْصــطََفى ((ويف قولــه: 

ــاِدِه الــِذيَن اْصــطََفى ((م، لقولــه: مــن مــا يوصــف ــ ــى ِعَب فــإن هــذا الســالم يتضــمن:  ]59))[النمــل: َوَســالٌم َعَل
، فالسالمة هنـا شـاملة للسـالمة سالمتهم من عقوبة اهللاسالمتهم من ما ُوصفوا به وُقِدَح فيهم به، ويتضمن أيضاً: 

  عقوبة، أو بفعل اخللق كالقدح.من ما يتعلق بفعل اهللا كال
َعلَـى ِعبَـاِدِه الـِذيَن  ((لعبادتـه، لقولـه:  وفيه دليل على أن اهللا سبحانه وتعاىل يصطفي مـن عبـاده مـا شـاء، خيتـارهم

، فمـــن قـــام بطاعـــة اهللا هـــم الـــذين قـــاموا بطاعتـــهأي: اختـــار، لكـــن مـــن الـــذين خيتـــارهم؟  ]59))[النمـــل: اْصـــطََفى
  صى اهللا فهو بعيد من االصطفاء.اصطفاه اهللا، ومن ع

فـإن االصـطفاء  ]59))[النمـل: الـِذيَن اْصـطََفى ((وفيه دليـل علـى قيـام األفعـال االختياريـة بـاهللا عـز وجـل، لقولـه: 
  من األفعال، واهللا تبارك وتعاىل قائم به األفعال، األفعال االختيارية.
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م بأســـباا، فـــإن الســـالمة هنـــا معلقـــة علـــى االصـــطفاء، دليـــل علـــى حكمـــة اهللا تعـــاىل يف تعليـــق األحكـــاوفيـــه أيضـــاً 
، إذ أن اهللا ال وهكـــذا أحكـــام اهللا الكونيـــة والقدريـــة كلهـــا مربوطـــة بأســـباا، وذلـــك لثبـــوت احلكمـــة يف أحكـــام اهللا

  يفعل شيئاً إال حلكمة.
  وفيه دليل على الثناء على املصطَفني لسالمتهما.

، ســواء كــان ذلــك يف األحكــام الشــرعية أو يف وفيــه أيضــاً دليــل علــى أن مــا جــاءت بــه الرســل فإنــه لــيس فيــه نقــص
األخبار، فما أخربت به الرسل فهو حق، ليس فيه كذب، وما أمرت به أو ت عنـه فهـو عـدل لـيس فيـه جـور وال 

أول مــن يــدخل فيــه الرســل، وهلــذا يقــول  ]59[النمــل:)) َوَســالٌم َعَلــى ِعَبــاِدِه الــِذيَن اْصــطََفى ((ظلــم، ألن قولــه: 
َواْلَحْمـُد * َوَسـالٌم َعلَـى اْلُمْرَسـِليَن * ُسْبَحاَن رَبـَك َرب اْلِعـزِة َعمـا َيِصـُفونَ  (( اهللا عز وجل يف سورة الصافات: 

، وهكـذا مـن الـنقص والعيـب فسـلم علـى الرسـل لسـالمة مـا قـالوه ]182-180))[الصـافات: لِلِه َرب اْلَعـاَلِمينَ 
  ].59))[النمل: َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطََفى ((       هنا: 

  من االجتهاد فأخطأ فال إمث عليه، من أين تؤخذ؟ ويستفاد من اآلية: أن من قام مبا جيب عليه
  ... :الطالب
ــاِدِه الــِذيَن اْصــطَفَ  ((مــن قولــه:  الشــيخ: ــى ِعَب فــإذا اجتهــد اإلنســان يف طلــب احلــق  ]59))[النمــل: ىَوَســالٌم َعَل

وفاعالً ألسـبابه فهـو مـن العبـاد  وحتري احلق وأخطأ؛ فال إمث عليه يف هذا اخلطأ؛ ألنه ما دام متحرياً للحق وطالباً له
مـن جـراء أو مـن مـا يكـون ـذا اخلطـأ، وهـذا يشـهد لـه قـول الرســول  سـاملفهـو املصـطََفني، فـإذا حصـل عليـه اخللـل 

  .) فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران الحاكمجتهد إذا ا (عليه الصالة والسالم: 
ٌر َأما ُيْشرُِكونَ آ ((ويف قوله تعـاىل:  بـني مـا هـو خـري حمـض ومـا ال دليـل علـى جـواز املقارنـة  ]59))[النمـل: للُه َخيـْ

؛ ألن اهللا ال يوصــف بــالتنزل، ولكــن نقــول: مراعــاة خــري فيــه تنــزالً مــع مــن؟ مــع اخلصــم، أو مراعــاة أحســن مــن تنــزالً 
، وال مقارنة بينـه وبينـه، لكنـه خياطـب مـن؟ وإقامة للحجة عليه، فإن من املعلوم أن اهللا خري من ما يشركون للخصم

إن كانت يف القراءة بالتاء فهي قراءتان، (أما تشركون) و(أمـا يشـركون)، أو يتحـدث عـن قـوم  خياطب قوماً مشركني
ٌر َأما ُيْشرُِكونَ آ ((فقال:  شركني، فلهذا راعى أحواهلمم   .]59))[النمل: للُه َخيـْ

وفيــه دليــل علــى أن مــن أســاليب املنــاظرة: إلــزام اخلصــم مبــا يُِقــر بــه؛ ألن هــؤالء ال ميكــن أن يقولــوا: إن آهلــتهم خــري 
ــَمَواتِ (( أبــداً، وهلــذا عقبهــا بقولــه:  ــْن َخَلــَق السإىل آخــره.. مــن مــا هــو أفعــال الربوبيــة الــيت ال  ]60:))[النمــل َأم

، فــإذاً: تقريــر احلكــم أو إلــزام اخلصــم مبــا يُِقــر بــه؛ هــذا مــن أســاليب املنــاظرة. ميكــن هلــم أن يــدعو أن آهلــتهم تفعلهــا
  نعم، طيب.
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ٌر َأما ُيْشـرُِكونَ آ ((وفيه أيضاً دليل يف قوله تعاىل:  عـدل اهللا سـبحانه وتعـاىل يف  دليـل علـى ]59))[النمـل: للُه َخيـْ
فهـذا  ؟؛ ألنـه إذا وصـلت احلـال إىل هـذا األمـر، إىل أن يقـول هلـم: اهللا خـري أم أصـنامكمإقامة احلجة على املعانـدين

، وإال فـاهللا قـادر علـى أن يـدع هـؤالء ويبـني احلـق وال حاجـة إىل املنـاظرة، يف غاية ما يكون من العدل وإقامـة احلجـة
علــى هــؤالء، ولكمــال العــدل فيمــا لــو عوقبــوا أن تكــون عقــوبتهم بعــد إقامــة احلجــة صــار مثــل ولكــن إلقامــة احلجــة 

  ، نعم.هذا الكالم
   ؟... :الطالب
  نعم. الشيخ:
    ...األقرب أنه  ... ... :الطالب
  وايش. الشيخ:
  ؟... :الطالب
  نعم. الشيخ:
ٌر َأما ُيْشرُِكونَ آلِذيَن اْصطََفى اْلَحْمُد لِلِه َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه ا ُقلِ ((  ... :الطالب   .]59))[النمل: للُه َخيـْ
  نعم. الشيخ:
  ... :الطالب
اْلَحْمـــُد لِلــِه َوَســـالٌم َعلَـــى ِعبَـــاِدِه الـــِذيَن  قُـــلِ (( ، يعــين: ال. يعـــين هــذا قـــد يكـــون مــن مجلـــة مــا يقـــال هلـــم الشــيخ:
ــٌر َأمـا ُيْشـرُِكوَن  للـهُ آ ((وقـل أيضــاً هلـؤالء:  ]59))[النمـل: اْصـطََفى . فيكــون مـن مجلـة املقــول ]59))[النمـل:َخيـْ

  طيب.
ويف اآلية دليل على أن هللا سبحانه وتعاىل اخلريية املطلقـة يف كـل شـيء، خالفـاً ملـا مشـى عليـه املؤلـف، حيـث قـال: 

  لقة بعابديه، نعم.، يف صفاته ويف أفعاله املتعآهللا خري ملن يعبده، والصواب: آهللا خري لكل شيء، خريية مطلقة
ـــَمَواِت َواَألْرضَ (( مث قـــال تعـــاىل:  ]59))[النمـــل:َأمـــا ُيْشـــرُِكوَن  (( ـــْن َخلَـــَق السوهـــذا مبتـــدأ  ]60))[النمـــل: َأم

  قراءتنا اليوم.
  ويش اجلواب؟ "؟اآللهة خير لعابديها أمن خلق السماوات واألرض "قال املؤلف:

   ... :الطالب
وات واألرض فهو خـري. وقولـه: اآلهلـة خـري لعابـديها، نقـول فيهـا مثـل مـا قـال: خـري ملـن بل من خلق السما الشيخ:
 ]60))[النمــل: َأمــْن َخَلــقَ (( ؛ ألنــه قــد يقــول قائــل: إن قولــه: املؤلــف ذا صــح تقــدير. اخلرييــة هنــا مطلقــة إيعبــدها
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مــن الــذي خلــق الســماوات يعــين ويكــون الســؤال اســتفهام مطلــق، يعــين يقــول: لإلضــراب وليســت للمقارنــة، نعــم. 
      :تقـــدير اآليـــةويصـــري )) هـــذه لإلضـــراب وليســـت متعلقـــة مبـــا ســـبق،  َأمـــنْ (( واألرض؟ أإلـــه مـــع اهللا، فيكـــون قولـــه: 

نَــا بِــِه َحـَداِئَق َذاَت بـَْهَجــٍة َمـ َأمـْن َخلَــَق السـَمَواِت َواَألْرَض َوَأنــَزَل َلُكــْم ِمـنَ ((  ــَماِء َمـاًء فَأَنـَْبتـْ ا َكــاَن َلُكــْم َأْن الس
ــوا  ــَع تـُْنِبُت ــٌه َم فيكــون االســتفهام هنــا لــيس للمعادلــة، أمــا علــى غــري املؤلــف نعــم.  ]60))[النمــل: اللــهِ َشــَجَرَها َأِإَل

: اآلهلة خـري لعابـديها أمـن خلـق السـماوات واألرض؟ وقـد تقـدم الكـالم عليهـا، وبينـا أن فجعل االستفهام للمعادلة
  ال: إن السماوات ليست مفعوًال به وإمنا هي مفعول مطلق، وبينا أن هذا ليس بصحيح.تفلسف وق ...بعض 

ــا بِــِه َحــَداِئَق َذاَت بـَْهَجــةٍ  َوَأنــَزَل َلُكــْم ِمــنَ  (( َن ــَماِء َمــاًء فَأَنـَْبتـْ حــدائق جمــع حديقــة " قــال:  ]60))[النمــل: الس
  .يعين: الذي عليه حائط"  وهو البستان المحوط

، ألنـه يبـتهج ـا القلـب وينشـرح ـا الصـدر، وهـذا أمـر معلـوم، احلسـن" البهجـة مبعـىن  حسـن )) بـَْهَجةٍ  َذاتَ  ((" 
ــاق احلــدائق. نعــم. وإال فــبعض النــاس مــا  ــه احلديقــة ســواء كــان فيهــا مــا يــبهج أو ال، لكــن يال ســيما لعش ــاق هم ُعش

  النبات العظيم.احلدائق جيدون لذة عظيمة يف مثل هذه احلدائق اليت فيها هذا 
  .]60))[النمل: َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها ((قال اهللا تعاىل: 

] 35))[مـرمي: َمـا َكـاَن لِلـِه َأْن يـَتِخـَذ ِمـْن َولَـدٍ (( )) مبعىن: ممتنع غاية االمتناع، وهي نظري قولـه تعـاىل:  َما َكانَ  ((
  أي: ممتنع عليه. 

علــى ذلــك، لــيس يف  قــدرتكم لعــدممــا صــح لكــم، ومــا أمكــن لكــم أن تنبتــوا شــجرها، ملــاذا؟ )) أي:  َمــا َكــانَ  ((فـــ 
  مقدوركم أن تنبتوا هذا الشجر. 

  .فإذا قال جمادل: بل يف مقدورنا؟ أجيب عدس، أجيب حب وأحرث األرض وأضعه فيها
  .]64))[الواقعة:  َأَأنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه َأْم َنْحُن الزارُِعون((  :الطالب
ـــَرَأيـُْتْم َمـــا َتْحُرثـُــوَن ((  الشـــيخ: ـــُتْم تـَْزَرُعونَـــُه َأْم َنْحـــُن الزارُِعـــونَ * َأفـَ ] نعـــم! أنـــت فعلـــت 64-63))[الواقعـــة: َأَأنـْ

قلنــا لــه مثلمــا قــال الســبب، لكــن هــل خلقــت هــذا؟ هــل فلقــت احلــب والنــوى؟ أبــداً. وإذا جــادل جمــادل مبثــل ذلــك 
 اْلَمغْـِربِ  اْلَمْشِرِق فَْأِت ِبَها ِمـنَ  قَاَل ِإبـَْراِهيُم فَِإن اللَه يَْأِتي بِالشْمِس ِمنَ  (( للذي قال أنا أحيي وأميت؛ إبراهيم

  .املغربنقول: إذا كان أنت الذي تفعل هذا فهذه الشمس تأيت من املشرق فأِت ا من  ]258))[البقرة:
ــَجَرَها  ((" قــال:  ــوا َش ــْم َأْن تـُْنِبُت ــاَن َلُك ــا َك ــَع اللــهِ  لَــهٌ َأإِ َم  الثانيــة وتســهيل الهمــزتين بتحقيــق ]60))[النمــل: َم

  ". ما هي املواضع السبعة؟ السبعة مواضعه في الوجهين على بينهما ألف وإدخال
  يف اآليات. :الطالب
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  هذا واحد، ونعد، نشوف كالم املؤلف هو مضبوط وإال ال؟  ...يف اآليات اآلتية.  الشيخ:
املعاونـة إذا   -كما قال املؤلـف-" يعين: أو انفرد بشيء منه، فاملعية هنا تقتضي  ذلك على أعانه )) َمَع اللهِ  (( "

كان مصاحباً لـه، أو االنفـراد بـبعض اخللـق إذا كـان غـري مصـاحب لـه. هـذه احلديقـة مـثالً فيهـا خنـل ورمـان وعنـب، 
ـــان والعنـــب؟ أو أوجـــد  النخـــل واهللا أوجـــد الرمـــان والعنـــب أو مـــا أشـــبه هـــل مـــع اهللا إلـــه شـــاركه يف إجيـــاد النخـــل والرم

  ذلك؟ 
  ؟ ... :الطالب
 قُـــلِ (( ،  وقلـــت ذلــك؛ ألن اهللا يقـــول: إذاً قـــول املؤلــف: " أعانـــه " ينبغـــي أن يقــال: أو انفـــرد بشــيء منـــه الشــيخ:

ــمَ  ٍة ِفــي الســاَل َذر َق ــْن ُدوِن اللــِه ال يَْمِلُكــوَن ِمثـْ هــذا  ]22))[ســبأ: َواِت َوال ِفــي اَألْرضِ اْدُعــوا الــِذيَن َزَعْمــُتْم ِم
  االنفراد.

  هذه املشاركة على وجه الشيوع. ]22))[سبأ: َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْركٍ  ((
ُهْم ِمْن َظِهيرٍ  ((   هذه املعاونة وإن مل يكن شريكاً. ]22))[سبأ: َوَما َلُه ِمنـْ
،  ، كـل مـا ميكــن أن يتعلـق بـه املشــركون نفـاه يف هـذه اآليــةا التوســطهـذ ]23))[سـبأ: َوال تَنَفـُع الشـَفاَعُة ِعْنــَدهُ (( 

ــَفاَعُة ِعْنــَدُه ِإال ِلَمــْن (( كــل مــا ميكــن أن يتعلــق بــه املشــركون بالنســبة ألصــنامهم نُِفــي يف هــذه اآليــة:  َوال تَنَفــُع الش
  انظر بالغة القرآن. ]23))[سبأ: َأِذَن َلهُ 

  لمة؟ أوًال: االنفراد، شوفوه يف أي ك
  ؟... :الطالب
ـــي اَألْرضِ  ((يف قولـــه:  الشـــيخ: ـــَمَواِت َوال ِف ـــي الس ـــاَل َذرٍة ِف َق املشـــاركة علـــى وجـــه  .]22))[ســـبأ: ال يَْمِلُكـــوَن ِمثـْ

  .]22))[سبأ: َوَما َهلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْركٍ  ((؟ الشيوع

ُهْم ِمْن َظِهيرٍ  ((املعاونة بدون مشاركة؟    .ما عاونوا اهللا وال معاونة ]22:))[سبأ َوَما َلُه ِمنـْ
  إذاً: بأي شيء يتعلقون؟ ]23))[سبأ: َوال تَنَفُع الشَفاَعُة ِعْنَدُه ِإال ِلَمْن َأِذَن َلهُ (( التوسط للعابدين إىل اهللا: 

  ، ويش نقول أيضاً؟ )) أعانه َلٌه َمَع اللهِ أِ أَ فاحلاصل: أن قوله: (( 
  أو انفرد. :الطالب
. نعــم. أو شــارك يف ملكــه أيضــاً، جنيــب الثالثــة: ال أعــان اهللا، وال شــاركه، وال انفــرد بشــيء انفــرد بشــيءأو  الشــيخ:

  من ملكه. نعم. أي: ليس معه إله. نعم.
  ؟... :الطالب
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  إذا قالوا: ما تفعل، قلنا: إذاً ملاذا تعبدهم؟  الشيخ:
  يا شيخ. :الطالب
  طيب يقول. نعم. الشيخ:
  ؟... :الطالب
  ه.إي الشيخ:
  ؟ ..املشاركة :الطالب
  ال. الشيخ:
  ؟ ... :الطالب
  ألين قد تعين مثًال على إصالح شيء يف بييت، ما لك فيه شركة، كله يل.  الشيخ:

، )) يقـول: أي لـيس معـه إلـه، فاالسـتفهام إذاً إنكـاري، للنكـرة. يعـين: لـيس مـع اهللا إلـه فعـل ذلـك َلٌه َمـَع اللـهِ أِ أَ  ((
  بدوا مع اهللا مل تفعل ذلك، إذاً: ويش الواجب؟ فاملعبودات اليت تع

   ... :الطالب
، فعليه تكون احلجـة قـد قامـت علـى هـؤالء مبـا أقـروا بـه مـن الربوبيـة، وهـذا  الواجب إفراد اهللا تعاىل باأللوهية الشيخ:

 الـِذي النـاُس اْعبُـُدوا رَبُكـمُ  يَـا َأيـَهـا(( لتوحيد الربوبية على وجوب توحيـد األلوهيـة. اهللا تبارك وتعاىل  ...كثرياً ما 
  )) هذا ربوبية.  رَبُكمُ  (()) توحيد ألوهية.  ْعُبُدواا (( .]21))[البقرة: َخَلَقُكمْ 

ــْوٌم يـَْعــِدُلونَ  ((قــال اهللا تعــاىل: "  ) هــذه لإلضــراب، انتقــايل  بــل ] يشــركون بــاهللا غــريه " (60))[النمــل: بَــْل ُهــْم قـَ
  وإال إبطايل؟ 

  انتقايل :الطالب
انتقايل. يعين: بـل هـم مقـرون بـذلك، وأنـه ال إلـه مـع اهللا، ولكـنهم يعـدلون بـه غـريه فيشـركوه، فصـار فعلهـم  الشيخ:

ليس عن دليل، وإال ال؟ ولكن رد هوى، بل هم قوم يعدلون وإن كانوا يقرون بأن اهللا تعـاىل ال شـريك لـه يف هذا 
يعـدلون بـاهللا غـريه فيشـركونه مـع اهللا مبجـرد أهـوائهم، لنبـات بـه، وإمنـا خلق السماوات واألرض وإنزال املطر وإنبات ا

  أما أنه عن دليل عقلي أو فطري أو نقلي فليس كذلك. نعم.
  ؟... :الطالب
ومل  ]1))[األنعـام: ثُـم الـِذيَن َكَفـُروا بِـَربِهْم يـَْعـِدُلونَ ، لقولـه تعـاىل: (( حتتمل، لكـن مـا قـرره املؤلـف أحسـن الشيخ:

  .ل: عن رم يعدلون، فدل هذا على أن املراد باملعادلة هنا: املساواة، أي: يساوون به غريهيق
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ــَرارًا(( قـال تعــاىل:  علـى تقــدير املؤلـف نقــول: آآلهلــة خـري أمــن جعــل األرض  ]61))[النمــل: َأمـْن َجَعــَل اَألْرَض قـَ
  قراراً؟ 

  َعَل: فعل ماض ينصب مفعولني، األول: األرض. والثاين: قراراً. جَ  ]61))[النمل: َأمْن َجَعَل اَألْرَض قـََرارًا(( 
، املـاء " وهـذا مـا أحـد يسـتطيع أن جيعـل األرض قـراراً ال سـّيما وأـا مركبـة علـى املـاء بأهلهـا تميد ال))  قـََرارًا ((" 

ب وتتمــوج، حمــيط ــا مــن كــل جانــب، ولــو أنــك وضــعت كــرة يف مــاٍء هــل تســتقر وإال مــا تســتقر؟ مــا تســتقر، تتقلــ
ولكن اهللا تبارك وتعاىل جعل هذه األرض كرة يف وسط ماء؛ ألن البحار متثل كـم؟ تقريبـاً ثالثـة أربـاع اليابسـة، ومـع 
هـذا فإـا منضـبطة متامـاً ال متيـد وال تتقـدم إىل ناحيـة وال تتـأخر عنهـا. نعـم. وال تتـدحرج يف هـذا املـاء، فجعلهـا اهللا 

  ضع االستقرار، وهذا.. نعم.، والقرار مو تعاىل قراراً 
  ؟... :الطالب
   ...ال، ال  الشيخ:
  ... :الطالب
  إي نعم. الشيخ:

ـــَرارًا وقولـــه: (( . الـــذي يقـــول: أن )) اســـتدل بـــه مـــن يقـــول: إن األرض تـــدور، ومـــن يقـــول: إن األرض ال تـــدور قـَ
ذي يقـول: إـا تـدور؛ يقــول: نعـم. والــ ...األرض ال تـدور يقـول: ألـا مــع الـدوران ليسـت بقـرار، لــو كانـت تـدور 

ال (( امليدان، فنفي األخـص يقتضـي وجـود األعـم، مثلمـا أنكـم اسـتدللتم بقولـه تعـاىل:  نفي لوال أن هناك حركة ما
  استدللتم ا على أن اهللا؟ ]103))[األنعام: ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ 

  ما يرى. :الطالب
لقــال: ال  )) ال ُتْدرُِكــهُ (( لــو كــان ال يــرى مــا صــح أن يقــول:  ال، يــرى. اســتدللنا  ــا علــى أنــه يــرى؛ ألنــه الشــيخ:

يَـَدان؛ ألن مـا ال يتحـرك ال يُتوقـع منـه تراه، فهنـا ألقـى يف األرض رواسـي أن متيـد، لـوال وجـود حركـة 
َ
مـا صـح نفـي امل

َيَدان مباذا؟ مبا يتحرك
َ
  األرض تدور.، وعلى هذا فنقول: إن اآليات دليل على أن َمَيَدان، وإمنا توقع امل

ـــَدان صـــحيح، يـــدل علـــى حركـــة، لكـــن هـــل هـــو يـــدل علـــى حركـــة  َي
َ
والـــذين يقولـــون: ال تـــدور، يقولـــون: إن نفـــي امل

أو يدل على حركة متوقعة؟ مبعىن: أنه لوال هذه اجلبال لكانت تضـطرب حيـث أـا يف املـاء، ولكـن  موجودة بالفعل
  ة أطناب اخليمة.أمسكتها، وكانت هلا رواسي مبنزل ملا وجدت هذه اجلبال

  يف احلقيقة أن هذا األخري رد واضح على األول، وأنه ال يلزم من جمرد احلركة إيش؟ 
  ... :الطالب
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الـدوران، ال يلـزم منـه، يعـين فـنحن نقـول: نعـم، هـي ممكـن أن تتحـرك، ولـوال هـذه اجلبـال ملـادت؛ ألـا أيـن  الشـيخ:
ء كما ترون هذا املاء العظيم الذي تضربه الريـاح ال بـد أن يكـون يف ماء، فكرة يف ماء ال بد أن تتحرك، واملاحملها؟ 

هـذه األمـواج العظيمـة إذا  ]40))[النـور: يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمـْوجٌ  ((فيه أّي شيء؟ أمواج عظيمة مثل اجلبال، 
  واج.ضربت األرض لوال وجود اجلبال املرسية ملادت على كل حال، ألن هذه ما هي هينة هذه األم

فاحلاصل: أن اآلية ليس فيها مـا يقـرر أن األرض تـدور، فيهـا مـا يقـرر أن األرض ال شـك أـا تضـطرب لـوال وجـود 
  .هذه اجلبال

مث يبقى األمر اآلن مسألة الدوران تبقى ال دليل عليـه مـن القـرآن، يعـين: ال دليـل يثبتهـا وال دليـل ينفيهـا، فـإذا ثبـت 
بــه، ألن اإلنســان املــؤمن ال ينكــر احملســوس أبــداً، بــل إذا أنكــر احملســوس كــان ذلــك  باألدلــة البينــة فإننــا نــؤمنذلــك 

وال مـا يثبتـه، فموقفنـا حنـن، مـا موقفنـا؟ موقفنـا طعناً يف فهمه ويف تصوره، وما دام أنه ليس يف القرآن ما ينفي ذلك 
وقــال: أنــا أعتقــد ذلــك؛ ننكــر الوقــوف حــىت يتبــني لنــا األمــر، فمــن زعــم أن األمــر قــد تبــني لــه وهــو مــن املســلمني، 

  عليه؟ ما ننكر عليه، ما عندنا دليل ننكر عليه.
ومـــن قـــال: أنـــا مـــا يتبـــني يل واحلمـــد هللا، حســـبنا أن نقـــول: ســـبحانك ال علـــم لنـــا إال مـــا علمتنـــا إنـــك أنـــت العلـــيم 

بـة علـى تعاقـب الليـل مرت -وهللا احلمـد-ن املصـاحل اآلن ، يعنينـا أاحلكيم، وكوا تدور أو ما تدور هـذا أمـر مـا يعنينـا
 اللْيــــَل َوالنـَهــــاَر لَِتْســــُكُنوا ِفيــــِه َولَِتْبتَـغُــــوا ِمــــْن َفْضــــِلِه َوَلَعلُكــــْم َتْشــــُكُرونَ  َوِمــــْن رَْحَمِتــــِه َجَعــــَل َلُكــــمُ (( ، والنهــــار

  .]73))[القصص:
  أما أن هذا التعاقب يكون بدوران األرض أو بدوران الشمس فهذا ليس إليكم، مع أن..

  
  
  
  
  


